الفرائض والقواعد الفقهيَّة
د. علاء عامر
الدرس (11)

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد: فاللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، اللهم ارزقنا علمًا نافعًا بفضلك وحولك وقوتك يا أرحم الراحمين.
وبعد -أيها الإخوة- طلبة العلم، أسأل الله أن ييسر لنا ولكم العرض المستقيم، والفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد، كنا قد انتهينا في الدرس الماضي بتوفيق من الله -جل وعلا- من استعراض باب التعصيب كما ذكره الشيخ الرحبي -رحمه الله- وما سقنا عليه من تعليقات، ولكن كما جرت عادتنا نبدأ اليوم -إن شاء الله جل وعلا- في هذا الدرس، ونطلب من إخواننا تسميع شيء مما مضى، فنطلب من إخواننا الطلبة أمامي أن يسمع أحدهم ما يخص فرض السدس، ونسمع أيضًا من آخر ما يخص باب التعصيب، وبعد ذلك ننتقل إلى باب المسائل، ثم نلج إلى ما يسر الله لنا، ولكن اليوم لي مطلب خاص من طلبة العلم، سنجتهد اليوم في عرض مجموعة من المسائل أكثر مما جرت العادة، لأننا الآن إذا انتهينا من الفروض ودخلنا في التعصيب يبقى لنا أن نلج في الحجب، فإذا انتهينا من الحجب ومن التعصيب ومن الفروض؛ نكاد نكون قد أمسكنا بعصب هذا العلم، ولكن هذا لا يتمم لنا؛ لابد من كثرة حل للمسائل، ثم ما بعد ذلك مما يرد علينا.
فلنبدأ أولًا -إن شاء الله جل وعلا- بالتسميع، نختار أحد إخواننا.
باب السدس أولًا.
{بعد حمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، ثم أما بعد، قال الإمام الرحبي -رحمه الله:
بَابُ السُّدُس:
وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنَ الْعَدَدْ  

أَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ بِنْتِ ابْنٍ وَجَدّْ 

وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّهْ 

وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّهْ 

فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ 

وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيْلِ الصَّمَدْ

وَهَكَذَا مَعْ وَلَدِ الاِبْنِ الَّذِيْ 

مَا زَالَ يَقْفُوْ إِثْرَهُ وَيَحْتَذِيْ 

وَهْوَ لَهَا أَيْضَاً مَعَ الإِثْنَيْنِ 

مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ 

وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ 

في حَوْزِ مَا يُصِيْبُهُ وَمَُدِّهْ 

إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ 

لِكَوْنِهِمْ في الْقُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ 

أَوْ أَبَوَانِ مَعْهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ 

فَالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ  

وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيْهَاً بِالأَبِ 

في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمٍّ وَأَبِ 

وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاتِيْ 

مُكَمَّلَ الْبَيَانِ في الْحَالاَتِ}

.
مَن هم "وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ"؟
{الجد والإخوة}.
نعم، أكمل.
{وَبِنْتُ الاِبْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا 

كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى 

وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِيْ 

بِالأَبَوَيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ 

وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ 

وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ وَأَبِ 

وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا  

وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى} 

لو عكسنا ترتيب الأبيات سيكون أولى، لو قلنا: 
وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِيْ 

بِالأَبَوَيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ 

وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا  

وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى 


ثم انتقلنا إلى الجدة، لأن باقي هذا الباب في تفصيل أحكام الجدة.
أكمل.
{
وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ 

وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ وَأَبِ 

وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا  

وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى 

وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ 

وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ

فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّهْ 

في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ 

وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ 

أَمَّ أَبٍ بُعْدَى وَسُدْسَاً سَلَبَتْ 

وَإِنْ تَكُنْ بِالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ 

في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوْصَانِ

لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيْحِ 

وَاتَّفَقَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْحِيْحِ

وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ 

فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ الْمَوَارِثِ

وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذَاتِ الْقُرْبِ 

في الْمَذْهَبِ الأَوْلَى فَقُلْ لِيْ حَسْبِيْ

حسبك.
وَقَد تَّنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوْضِ 

مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوْضِ

يعني هو من روعة الشيخ -رحمه الله- بعد هذا الشرح الطويل والإسهاب يقول: "وَقَد تَّنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوْضِ"، أي وصلنا إلى الغاية والنهاية، ولكنه يُجمل فيقول: "مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوْضِ".
إذن كما قلنا طلبة العلم في صدر ما بدأنا به من حلقات، قلنا: أن هذا العلم يسير.
الشيخ -رحمه الله- يقول: "مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوْضِ"، فما في لا غموض ولا إشكال ولا عسر، المسألة فيها يسر، ولكن لا شك أن اليسر هو ما يسره الله، فأسأل الله أن ييسر لنا ولكم.
الأخ عامر سمِّع لنا التعصيب، تفضل.
{قال الإمام الرحبي -رحمه الله:
بَابُ التَّعْصِيْب
وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصِيْبِ 

بِكُلِّ قَوْلٍ مُوْجَزٍ مُصِيْبِ 

فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ 

مِنَ الْقَرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِيْ 

أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ 

فَهْوَ أَخُو الْعُصُوْبَةِ الْمُفَضَّلَهْ 

كَالأَبِ وَالْجَدِّ وَجَدِّ الْجَدِّ 

وَالاِبْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ 

وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالأَعْمَامِ 

وَالسَّيِّدِ الْمُعْتِقِ ذِي الإِنْعَامِ

وَهَكَذَا بَنُوْهُمُ جَمِيْعَا  

فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيْعَا 

وَمَا لِذِي الْبُعْدَى مَعَ الْقَرِيْبِ 

في الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِيْبِ 

وَالأَخُ وَالْعَمُّ لأُمٍّ وَأَبِ 

أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِيْ بِشَطْرِ النَّسَبِ 

وَالاِبْنُ وَالأَخُ مَعَ الإِنَاثِ 

يُعَصِّبَانِهِنَّ في الْمِيْرَاثِ 

وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ 

فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ  

وَلَيْسَ في النِّسَاءِ طُرَّاً عَصَبَهْ 

إِلاَّ الَّتِيْ مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ} 

أحسنت، جزاك الله خيرًا.
إذن سنبدأ اليوم -إن شاء الله جل وعلا- كما ذكرنا في باب الحجب، والمفروض معنا الأخ أيمن ضيف جديد معنا، يقرأ لنا باب الحجب، لكن سنؤجل حتى نأخذ بعض المسائل على التعصيب، وانتبه! الطلبة أمامي والطلبة في البيوت؛ المسائل التي ستعرض اليوم تشتمل يكاد يكون على باب السدس عمدًا مع التعصيب عمدًا، ولكن تمر بها على جميع الفروض التي مضت معنا، الخمسة السابقة على هذا الفرض السادس.
فنبدأ أولًا بحول الله وقوته، نبدأ ولكن أرجو السرعة، لأن معنا مجموعة من المسائل ونريد أن نستفيد من الوقت.
نبدأ أولًا بالأخ عامر.
بسرعة ارسم لنا الجدول سريعًا، اكتبوا أنتم المسألة يا إخواننا، الطلبة في البيوت يكتبوا معنا، اكتبوا المسائل وحلوا معنا كما نمضي نحن في الحل.
مات عن: أم، وأب، وابن، وأخ شقيق.
حل يا محمد أنت وأيمن مع بعض، وعامر يحل معنا -إن شاء الله تبارك وتعالى.
{الأم ستأخذ السدس}.
اكتب: السدس.
{لوجود الفرع الوارث}.
جميل، اكتب: لوجود الفرع الوارث.
والأب؟
{سيأخذ السدس أيضًا لوجود الفرع الوارث}.
طيب، لو لم يوجد الفرع الذي هو الابن كان سيأخذ ماذا؟
إن لم يوجد الفرع الوارث الذكر -الابن- أنت قلت: وجود الفرع الذي هو الابن، بوجود الابن حجزنا الأب أين؟
في السدس، انتبه! نحن نسأل حتى نفهم موضوع التعصيب، لو لم يوجد الابن؟
{سيأخذ هو الباقي تعصيبًا}.
الله يفتح عليك، لحاز الأب على الباقي تعصيبًا.
إذن نقول: لوجود الابن -كما قلتَ- سيأخذ السدس، اكتب: السدس.
واضح هذا؟ الابن نعطيه ماذا؟
{الابن سيأخذ الباقي تعصيبًا، أولى رجل ذكر}.
جميل، اكتب: (ع) أولى رجل ذكر.
الأخ الشقيق؟
{محجوب}.
محجوب بمَن؟
{بالابن}.
بالابن والأب، يعني الأب يحجب -كما ذكرنا- جميع الإخوة، فهو محجوب بأبيه.
وأيضًا محجوب بالفرع الوارث -الابن- فنكتب (م)، ونكتب: محجوب بالأصل والفرع.
لازم نكتب الاثنين -الأصل والفرع؟ هل لابد نكتب الاثنين؟
لا، لو اكتفينا بواحد، يكفينا، لو قلنا: محجوب بالأصل؛ يكفينا. محجوب بالفرع؛ يكفينا.
لكن أنا أريد أنك تكتب الاثنين لماذا؟ لترسخ المعلومة في عقلك أنت. جميل.
طيب، عندك عجز واحد في المسألة، ما هو العجز؟
هكذا منضبط، لكن عندي عجز واحد في المسألة، أين؟
{سنأتي لرأس المسألة}.
لا، في عجز الآن في الكتابة، قلنا: الأم تأخذ السدس لوجود الفرع، جميل.
والأب يأخذ السدس لوجود الفرع.
لابد أن نكتب عند الأب: لوجود الفرع الوارث الذكر، لأن لو كان هذا الفرع أنثى؛ كان الأب أخذ التعصيب.
اكتب عند الفرع الوارث: الذكر.
حل حسابيًّا. أصل المسألة من كم؟
{من (6)}.
الأم: (1).
الأب: (1).
الابن: (4).
الأخ الشقيق لا شيء.
امسح بسرعة وننتقل إلى المسألة الثانية، المسألة الثانية مفاجأة، نأخذ الضيف الذي حضر معنا.
المسألة ليست كبيرة، لكن أرجو أنك تجتهد معنا في حلها، تفضل يا أخي.
الرسم كما هو، تكتب لنا في الركن الأول: بنت، الله يفتح عليك.
الركن الثاني: أخت شقيقة (ش).
الركن الثالث: أخ لأب.
عندي كم ركن في المسألة؟ ثلاثة، عندي: بنت، أخت شقيقة، أخ لأب. ثلاثة أركان.
نبدأ أولًا بالبنت، ماذا تعطي البنت؟
{البنت تأخذ النصف}.
جميل، اكتب: النصف.
الجهة الأخرى اكتب: أسباب الاستحقاق، لماذا أعطيتها النصف؟
{لعدم العصبة}.
عدم المعصب.
{وعدم المشاركة}.
جميل، الأخت الشقيقة؟
{الأخت الشقيقة (ع) الباقي تعصيبًا}.
لماذا؟
{لعدم وجود العصبة}.
لا، هي الآن صارت عصبة مع البنت.طافهموا يا شباب، هذه المسألة عمدًا توضع لك، مرَّ الآن:
وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ 

فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ  

نكتب أمامها: عصبة مع الغير.
طيب، أنا عندي عصبة في المسألة أيضًا، عندي الأخ لأب عصبة بمفرده، ذكر يقوم بنفسه، ولكن لماذا لم نعطه العصبة؟
لوجود العصبة الأقوى وهي الأخت الشقيقة مع البنت، فحجبت الأخ لأب، فنكتب: الأخ لأب (م).
ونكتب أمامه: محجوب بالعصبة، والتي هي العصبة مع الغير. الله يفتح عليك، جميل.
نأتي للحساب الآن: 
عندي أصل المسألة: (2).
نصف (2): (1).
يبقى للأخت الشقيقة: (1).
{والأخ لأب ليس له شيء}.
أحسنت، جزاك الله خيرًا.
انتبه! هذه المسألة دخل معنا السدس، دخل معنا النصف، دخل معنا التعصيب، كل بدأ يتشابك معنا في كل مسألة.
طيب، ننتقل لمحمد سريعًا.
عندنا المسألة الثالثة، الطلبة في البيوت يكتبوا معنا: نواصل الحل اليوم، أنا أرجو أن نكثر من المسائل، كلما أكثرنا من المسائل يسهل عندك حلها، وثانيًا العقل يكون سيَّال وسريع في استحضار شروط الاستحقاق، لكن إذا كان الأمر نظريًّا دائمًا يحدث أننا لا نجيد الحل.
نبدأ بالمسألة الثالثة، اكتبوا معنا: زوج، وبنت ابن، وابن ابن ابن، وأب.
{الزوج سيأخذ الربع}.
الربع لماذا؟
{لوجود الفرع الوارث المتمثل في بنت الابن، وابن ابن الابن}.
نعم، نكتب: لوجود الفرع الوارث.
طيب، بنت الابن؟
{بنت الابن فرضها النصف}.
لماذا؟
{لعدم المعصب، والمشارك، والفرع الوارث الأعلى}.
انتبه للشرط الثالث: ولعدم الفرع الوارث الأعلى، الذي هنا هو "البنت"، نحن قلنا: وكل فرع وارثٍ أعلى، لأن لو أن بنت الابن هذه بنت ابن ابن؛ كانت بنت الابن هي الفرع الوارث الأعلى، وهكذا. جميل.
طيب، ابن ابن الابن؟
{ابن ابن الابن ليس من أصحاب الفروض، ولكن سيكون في التعصيب}.
هنا المسألة، المقصود من المسألة هنا ما هو؟ الفروض انتهى أمرها، الواضع للمسألة عمدًا وضع لك: الأب مع ابن ابن الابن، فأي واحد بداهة يقول: هذا ابن الحفيد، والأب أولى بالمال منه.
نقول له: لا، اتفقنا وقلنا: لما نأتي نوزع التعصيب؟
قلنا: 
فبالجهة التقديم ثم بقربه

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

تتذكرون هذا البيت أم لا؟
أعيد مرة أخرى:
فبالجهة التقديم ثم بقربه

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

الآن عندي أب وعند ابن ابن ابن.
طيب، التقديم بالجهة أولًا أيهما أقرب جهة؟
ابن ابن الابن، هو الجهة الأولى عندنا، وقلنا وذكرنا عليها أدلة في القرآن، يقول ربنا -جل وعلا: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ} [النساء: 11]، الذي هو ابن، أو أقوى وريث.
إذن نقول: هو أولى بالتعصيب من الأب.
طيب، سنقول لنا قائل: هذا بعيد، ابن ابن ابن، وهذا أب مباشر.
نقول له: الإشكال ليس في الدرجة الآن، الإشكال في الجهة، الجهة أقوى، فنعطيه التعصيب.
{لكن أعطي الأب فرضه أولًا}.
نحن نمشي بترتيب المسألة، التريب أنه يأخذ التعصيب، نعطيه التعصيب ولا إشكال.
طيب، إذن الأب الآن انحصر في ماذا؟
{انحصر في فرضه وهو السدس}.
ولماذا نعطيه السدس؟
{لوجود الفرع الوارث}.
لكن انتبه! نفس الخطأ الذي وقع فيه عامر. ما هو؟
{وجود الفرع الوارث الذكر}.
اكتب: الفرع الوارث الذكر.
لأن لو اكتفينا هنا بكلمة الفرع الوارث فقط؛ قد يكون الفرع الوارث هو بنت الابن، هل تحجبه بنت الابن عن التعصيب؟ 
لا، لا تحجبه، كان هو أولى بالتعصيب، لكن حين وُجد ابن ابن ابن؛ استطاع هو أن يجمع المال الباقي بالتعصيب، فأخذه ممن؟ من الأب.
فلابد أن نذكر وجود الفرع الوارث الذكر.
طيب، ننتقل الآن حسابيًّا.
عندي file_0.unknown
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{نأخذ المضاعف المشترك البسيط لمقامات الفروض}
المفامات: (4)، (2)، (6). المضاعف كم؟
{المضاعف: (12)}.
الزوج له: (3).
{file_3.unknown
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 ×12= 3
النصف لبنت الابن: (6).
السدس: (2).
يبقى (1) لابن ابن الابن}.
واضح يا إخواننا؟ أرجو من طلبة العلم في البيوت تابعوا معنا حتى واصل ونمشي بسرعة، لأن حل المسائل والإكثار منها هو الذي نحصل به الفائدة، وهذا هو هدف المواريث، أنه يقول لك: مات فلان، وترك فلان وفلانة وفلانة وفلان، وترك المال كذا وكذا وكذا، هذه هي المواريث، المواريث ليست مسألة نظريَّة وفقط؛ إنما نظري ننزله على الواقع العملي.
نأخذ المسألة التي بعدها، المسألة رقم (4). تفضل يا أخي، هذه مسألة بسيطة لكن فنيَّة.
نقول: مات عن بنتين، وبنت ابن، ابن ابن ابن.
كيف نوزع المسألة؟
{البنتين تأخذا الثلثين}.
طيب، اكتب: الثلثان. لا إشكال.
ما هي شروط الاستحقاق؟
{وجود المشارِك، وعدم المعصب}.
انتبهوا يا طلبة العلم في البيوت، أنا ما زلت مصرًّا تكتب شروط الاستحقاق، لم أسقطها إلى الآن، يعني إياك تكتفي تكتب الثلثين وانتهينا، لا، لابد تكتب الشروط حتى تستقر في عقلك استقرارًا تامًّا لا زعزعة فيه.
طيب، بنت الابن؟
{بنت الابن وابن ابن الابن سيقتسموا التعصيب}.
الاثنان معًا؟
{الاثنان معًا}.
لماذا؟
{بنت الابن عصبة بالغير}.
لماذا؟
{لأن فيه ابن ابن وهو سيأخذ التعصيب أولى رجل ذكر}.
طيب، جميل، انتبهوا معي، لأني أقول لكم هذه المسائل متعمَّدة.
عندي المسألة الماضية كان فيها: بنت ابن وابن ابن ابن، المسألة الماضية كان فيها هذا.
في المسألة الماضية: بنت الابن لم تحتج لابن ابن ابن، كانت مستغنية عنه، أخذت نصفها واستغنت، لأنه لو شاركها تنزل عن النصف.
هنا في المسألة هذه: نصيب الإنثان -الثلثين- حازه البنات، وسيأتينا في الحجب أن العلماء استقرؤوا أن البنت تسقط متى؟ متى حازت الثلثين يا فتى.
البنات حِزنَ الثلثين، فلم يبقَ لبنت الابن شيئًا.
إذن مَن الذي سيأخذ التعصيب؟ تلقائيًّا مَن؟ ابن ابن الابن، هو الذي يأخذه.
وتسقط بنت الابن تمامًا، هنا العلماء قالوا على قواعد قياسية وغيرها، يقولون: بنت الابن تلحق مع ابن ابن الابن في التعصيب. لماذا؟
لو أضفنا عند بنت الابن: بنت ابن ابن.
لو جعلنا الصورة هكذا صاروا إخوة، بنت ابن ابن هي أخت ابن ابن ابن، أو بنت عمه في درجته، إذن الاثنان يستحقا ماذا؟
التعصيب.
طيب، لو مسحنا "بنت ابن الابن" الأخيرة التي كتبناها، صارت بنت الابن عمَّة ابن ابن الابن، فهي أعلى من الأخرى، فهي أقوى، فهي أولى بالتعصيب.
يعني نقول: المسألة يسيرة، إذا ابن ابن الابن تركها سقطت، فهي تتعلق بأهدابه، تتعلق به وتقول له: لن أتركك، أنا شريكة معك في الباقي، شريكة معك في التعصيب.
العلماء يقولون: هي شريكة -وهذا مر معنا في التعصيب- إن احتاجت إليه.
احفظ القيد "إن احتاجت".
أما لو لم تحتَجْ ترفض التعصيب، لأن الفرض أولى لها -كما مرَّ بالمسألة الماضية- أخذت النصف كاملًا، تقول له: أنا آخذ النصف، خذ أنت التعصيب.
طيب، التعصب لم يبقَ له إلا شيء يسير، file_4.unknown
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 جزء من اثني عشر جزءًا، أنا آخذ حقي الذي فرضه الله لي وهو ستة أجزاء.
إذن هذا التمثيل واضح لنا.
فنقول الآن: عصبة مع الجميع، الاثنين معًا.
أرجو من الطلبة نفهم هذه المسألة، نفهم الكلام لأن العرض هذا في المسائل يبين لنا كيفية الحل، كيفية التعامل معه.
نكتب أما ابن ابن الابن: أولى رجل ذكر.
{عصبة بالغير}.
الله يفتح عليك. 
نحل المسألة.
{أصل المسألة من (3).
الثلثان: (2).
ويبقى واحد، تقتسمه بنت الابن مع ابن ابن الابن}.
سنقسمه بينهما للذكر ضعف الأنثى.
انتبه! هنا شيء جيد. ما هو الشيء الجيد؟
هي ستقسم معه هذا الواحد الباقي (الثلث)، ممكن تقول له: أنا عمتك، فأنا أساويك، فهذا الواحد نقسمه سويًّا، أنت النصف وأنا النصف.
فيقو لها: لا، أنا رضيت بك على أن تكوني كأختي، فهل إذا أنا رضيت وتجاوزتِ تأتي بعد ذلك فتقولي: أنا عمتك! لا، ارجعي إلى مكانك، سآخذ أنا التعصيب كاملًا، ففي الحالة هذه تقو له: رضيتُ رضيتُ رضيتُ.
رضيت بثلث الواحد الباقي باعتباره هو يأخذ الثلثين، لأنها تدخل معه على القاعدة الأصيلة "للذكر ضعف الأنثى". واضح يا عامر.
قبل أن تدخل، امسح واكتب المسألة التي بعدها، اكتبوا معنا المسألة القادمة، لأننا نوضح في كل هذا قواعد التوزيع والتعصيب وكله، اكتبوا معنا المسألة القادمة سريعًا، وأيضًا فيها بعض المعاني الجميلة أو الفقه الجميل في المواريث.
المسألة: بنت، أخت لأب، ابن أخ لأب، أخ لأم.
جميل، مسألة من أربعة أركان، بنت، أخت لأب، ابن أخ لأب، أخ لأم.
نبدأ بالبنت.
{ستأخذ النصف فرضًا}.
لماذا؟
{لعدم المشارك، وعدم المعصب}.
جميل، اكتب بسرعة: نصف، لعدم المشارك والمعصب.
طيب، الأخت لأب؟
{الأخت لأب ستأخذ الباقي تعصيبًا}.
متأكد؟
{نعم، عصبة مع الغير}.
لماذا؟
{مع البنت}.
طيب، ألا يصلح أن نعطيها النصف؟
{لا يصلح}.
طيب، دعونا نراجع سويًّا، وراجعوا معنا طلبة العلم في البيوت.
عامر يقول: نعطيها الباقي تعصيبًا، إذن هذا واضح على قاعدة ماذا؟ "وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ".
لماذا لا نعطيها النصف؟ 
انتبه! مع العلم أن الباقي هو النصف، لأن النتيجة حسابيًّا واحدة، لكن لو قلت لي: أعطيتها النصف؛ ارتكبت خطأً فرائضيَّا، لكن لو قلت لي: أعطيها (ع) تقول: عصبة مع الغير؛ أقول لك: الحل صحيحًا.
سيأتينا أخ يجيد الحساب يقول لك: النتيجة واحدة.
نقول: النتيجة واحدة، لكن التوجيه الفرائضي خطأ، وكم من رجل أصاب الحق عن غير عمدٍ.
هل معنى أنه أصاب الحق مرة واحدةعن غير عمد؛ إذن هو يفهم في المسائل؟
لا والله لا يفهم، هو جاءت معه هكذا مرة، هكذا من قِبَل الله -جل وعلا.
فلابد من التوجيه الصحيح، لأنه سيأتيك غيرها وغيرها.
طيب، أنا أقول لك الآن يا عامر: لماذا لا يصلح نعطيها النصف الذي هو الفرض؟
لأنه من شروط الأخت لأب ماذا؟ تذكروا؟
{عدم وجود الأشقاء}.
نقول بالترتيب:
{- عدم المشارك.
- عدم المعصب.
- عدم الفرع الوارث.
- عدم وجود الأصل الذكر.
- عدم وجود الأشقاء أو الشقائق}.
إذن، الثالث: هو عدم الفرع الوارث.
وعندي الفرع وهي البنت، فالبنت أولى بالنصف، أولى بالنصف ممن؟ من الأخت لأب، فأعطينا البنت النصف فرضًا، ونُقلت الأخت لأب من موقع صاحبة النصف إلى مقام صاحبة التعصيب.
نكتب: (ع)، وفي الجهة الأخرى نقول: عصبة مع الغير.
انتبه! لا تكتب أولى رجل ذكر، بعض إخواننا يكتب أولى رجل ذكر -من السرعة- لا، عصبة مع الغير، لأنه حدث معنا وواحد من إخواننا الكرام عمل هذا.
طيب، ابن الأخ لأب؟
{محجوب}.
محجوب بمَن؟
{بوجود الفرع الوارث}.
لا، محجوب العصبة، لأنه أصلا عصبة وليس صاحب فرض، هو محجوب بالعصبة.
نكتب: محجوب بالعصبة.
طيب، بقي معنا مَن؟ الأخ لأم.
الأخ لأم يسقط، يسقط بمَن؟
قلنا: 
وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا  

وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى 

طيب، وإن كان جمعًا ياخذ الثلث بشرطين متوفرين في السدس وفي الثلث. ما هما الشرطان؟
عدم الفرع وعدم الأصل الذكر، عندي فرع وارث وهو البنت، وأنا قلت لكم أن الأخ لأم يسقط بأي شيء من الفرع الوارث.
هنا نكتب: (م) محجوب بالفرع الوارث، وانتبه للتمييز.
هذا ابن الأخ حُجب بالعصبة، أم الأخ لأم حُجب البنت -الفرع والوارث.
طيب، عندي الآن file_5.unknown
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 وتعصيب، إنذ أصل المسألة كم؟
{(2)}.
البنت تأخذ (1).
والأخت لأب تأخذ (1).
ولا يبقى شيء لهؤلاء الباقين.نمسح المسألة وندخل في المسألة الأخيرة سريعًا أيضًا، أرجو أن تنتبهوا معي.
اكتب المسألة: ابنين، وابن ابن، وأب، وجدٍّ، وجدة.
كم ركن؟ ستة أم خمسة؟ خمسة، المسائل بدأت تكبر.
اكتب: ابنين، ابن ابن، أب، جد، جدة.
طبعًا أنا أتأمل سريعًا أقول: أن الأب من أصحاب السدس، والجد من أصحاب السدس، والجدة من أصحاب السدس، لأن هذا مقصود، ولكن هذه المسألة فيها السدس مع غيره مع التعصيب، مع الحجب طبعًا، لأنه سيأتينا الحجب والتعصيب هما العصبة للمواريث.
نعطي الابنين ماذا؟
{الابنين سيأخذ بعد الفروض الباقي تعصيبًا}.
إذن، نكتب: (ع)، ونقول أولى رجل ذكر.
ابن الابن؟
{محجوب الفرع الوارث الأعلى وهو الابن}.
انتبهوا! المسألة هذه وإن كانت في بعض دول العالم الإسلامي كمصر مثلًا -وذكرت هذا سلفًا- يقع فيها اختلاف، لأن في بعض المذاهب يقضوا بمبدأ وهو قانون الوصية الواجبة، وهذا ليس معمولًا به في كل دول العالم الإسلامي، لكن نحن نمضي في الحل على اتفق عليه جمهور أهل العلم، هذا مذهب الإمام الشافعي، ووافقه أحمد وغيره في هذا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أما الوصية الواجبة فهذا ما جدَّ علينا، فلا ندخل فيه ونتركه لأهل العلم يفصلون فيه أولى منَّا.
إذن نقول: ابن الابن محجوب لوجود الفرع الوارث الأعلى وهو الابن وهو عمه.
طيب، بقي معنا الأب والجد والجدة، نعطي ماذا؟
{الأب ينال السدس}.
لماذا؟
{لوجود الفرع الوارث}.
حجبه الفرع الوارث عن التعصيب، الله يفتح عليك.
إذن، اكتب: السدس، لوجود الفرع الوارث الذكر.
الجد؟
{الجد محجوب بالأب}.
نعم، نحن قلنا: عندنا الجد والجدة حتى يدخلا التركة لازم يخرج الأب، طيب الأب كما هو؛ إذن الجد لا يستطيع النزول للتركة، محجوب بالأب، الأب هذا هو ابن الجد.
طيب، الجدة؟
{الجدة فرضها السدس}.
لماذا؟
{لعدم وجود الأم}.
الله يفتح عليك.
الجدة -وهذا مما أخذناه:
وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ 

وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ وَأَبِ 

نعطيها السدس، ونقول: العلة عدم وجود الأم، لأن أصل السدس -يا طلبة العلم- أصله في النساء: الأم، فلما ماتت الأم انتقل إلى مَن؟ الجدة، أمها أو أم الأب، وهكذا، إنما الأولى به دائمًا مَن؟ هو الأم، وهي أقوى في هذا الطريق من الذكورة، لذلك الجدة التي هي أم الأم أقوى من الجدة التي هي أم الأب، وهكذا على تفصيل.
إذن أعطيناه السدس.
نحل المسألة:
أصل المسألة كم؟ (6).
عندي فرضان فقط، file_6.unknown

thumbnail_6.wmf
1

6


 و file_7.unknown

thumbnail_7.wmf
1

3


، أصلهما (6).
{الجدة تأخذ السدس.
الباقي يأخذه الابنان (4).
وابن الابن محجوب ليس له شيء.
والجد محجوب ليس له شيء}.
إذن وضح هكذا الترتيب في المسائل كيف نحل وكيف نمضي، وكيف يدخل معنا التعصيب، إلى آخره.
طيب، واضح معنا يا شباب هكذا؟
أرجو الشباب في البيوت  أن الأمر قد صار عندهم واضحًا ومفهومًا، لأن باب التعصيب هذا وسيتلوه باب الحج هما ما نضبط بهما حلول المسائل، يعني يكاد يكون باب الحجب أخطر جدًا، لأنه -كما سيأتينا- مَن لا يُحسن الحجب لا يحل له الفتوى في الميراث مطلقًا، الحجب كأنه نفيض التعصيب، لكنه مبني عليه.
فأقول: انتبه طالب العلم، هذا أمر غاية في الأهمية.
ننتقل الآن بعد المسائل وبعد ما قرأناه وراجعناه من ماضي، نبدأ في درس اليوم -إن شاء الله تبارك وتعالى؟
درس اليوم يبدأ بماذا؟ بالحجب -كما ذكرنا.
ولنبدأ الآن معنا بالأخ الكريم يقرأ لنا ما ذكره الرحبي -رحمه الله- من أبيات شعر حول الحجب، تفضل يا أخي.
{باب الحجب
قال الإمام الرحبي -رحمه الله:
وَالْجَدُّ مَحْجُوْبٌ عَنِ الْمِيْرَاثِ 

بِالأَبِ في أَحْوَالِهِ الثَّلاَثِ

وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ 

بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ 

وَهَكَذَا ابْنُ الاِبْنِ بِالإِبْنِ فَلاَ 

تَبْغِ عَنِ الْحُكْمِ الصَّحِيْحِ مَعْدِلاَ  

وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالْبَنِيْنَا 

وَبِالأَبِ الأَدْنَى كَمَا رُوِيْنَا 

أَوْ بِبَنِي الْبَنِيْنَ كَيْفَ كَانُوْا 

سِيَّانِ فِيْهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ 

وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ 

بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ

وَبِالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الاِبْنِ 

جَمْعَاً وَوِحْدَانَاً فَقُلْ لِيْ زِدْنِيْ 

ثُمَّ بَنَاتُ الاِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى 

حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتَى} 

سبحان الله! رجل خلوق، يعاملك وأنت صرت الآن شيخًا، يعني في السن يقول لك: يا فتى.
والله يا شباب ويا طلبة العلم أن هذا من الطرائف الجميلة في تناول علم السلف -رحمهم الله- فيه نوع من المداعبة مع طالب العلم، ممكن شيخ مثلي طعن في السن، لكن يقول لك: يا فتى، هو يرى أن فيك فتوَّة وقوَّة على طلب العلم، لماذا أنت تخالف هذه الفتوَّة؟
الرجل يقول لك: يا فتى، فاجتهد، أكمل.
تفضل..
{إِلاَّ إِذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ 

مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوْا

وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ الَّلاَتِيْ 

يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِن َالْجِهَاتِ

إِذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا 

أَسْقَطْنَ أَوْلاَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا

وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا 

عَصَّبَهُنَّ بَاطِنَاً وَظَاهِرَا 

وَلَيْسَ ابْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ 

مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في النَّسَبِ}

كنا هذا البيت الأخير ذكرناه أين؟ في التعصيب.
وَلَيْسَ ابْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ 

مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في النَّسَبِ

ذكرناه في التعصيب وألحقناه هناك حتى نجمع المسألة.
دعنا نمضي الآن سريعًا مع كلام الرحبي، ثم نخرج على السبورة.
الشيخ يقول: "وَالْجَدُّ مَحْجُوْبٌ". ما هو الحجب؟
الحجب لغة: المنع والحرمان.
ربنا -جل وعلا- يقول:  {كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: 15]، أي ممنوعون من رؤية الله -جل وعلا-، وهذا هو أعظم أنواع الحجب، وكل قاضي من القضاة تجد له على الباب حاجب، أي وزير أو رئيس له على الباب حاجب، يعني يحجب الناس من الدخول عليه.
وأنت فوق عينك حاجب يمنع الاختلاط بين الأتربة وبين العين، هذا شيء معروف.
والمرأة إذا أرادت -وفقها الله جل وعلا- أن تستتر عن الرجال تلبس حجاب، إلى آخره.
فهذا المعنى من جهة اللغة، لكن الذي نهتم به دائمًا هنا هو الاصطلاح.
فالاصطلاح نقول ما هو الحجب؟
اصطلاحًا نقول: منع مَن قام به سبب الإرث من الإرث كلًّا أو بعضًا.
أوعيد الكلام مرة أخرى:
منع مَن قام به سبب الإرث من الإرث كلًّا أو بعضًا.
ما معناه؟
نمنعه من أن يحصل نصيبه في الإرث رغم أنه مستحق، يعني قامت به شروط الاستحقاق، ولكن نمنعه نحن. لماذا؟ سيأتي.
ونمعه على ضربين:
- إما نمنعه من حقه كاملًا.
- أو من بعض حقه.
فقلنا: منع مَن قام به سبب الإرث من الإرث كلًّا أو بعضًا.
وانتبه قبل أن نبدأ على السبورة! أن هذا الحجب يختلف عن ماذا؟ عن المنع، تذكر المنع؟
{ثلاثة}.
ذكرها الشيخ وقال ماذا؟
{وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيْرَاثِ 

وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاَثِ  

رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِيْنِ 

فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَالْيَقِيْنِ} 

وذكرنا أن المانع هذا إذا دخل على أحد الناس ماذا يفعل فيه؟
قلنا: منعه من التركة تمامً، فنقول: وجوده في التركه كعدمه.
قلنا: مات عن ابنين أحدهما قاتل، ماذا نفعل؟ كيف نقسم؟
ما فيه تقسيم، نعطي المال بكامله لمَن؟ لابنه الغير قاتل.
طيب، والقاتل؟
محجوب، وانتهت المسألة.
أو مات عن ابنين أحدهما ارتدَّ، نعطي المال لمن؟ للمسلم.
والمرتد وجوده كعدمه في المسألة، كأنه غير موجود.
لكن المحجوب، هذا المحجوب قد يؤثر على غيره على تقسيم سنمضي فيه الآن.
نخرج على السبورة ونعمل رسمة بسيطة وتابعوها معي.
نقول: الحجب نوعان:
1- حجب بالشخص.
2- حجب بالوصف.
واضح هكذا؟
حجب بالشخص وحجب بالوصف.
الحجب بالوصف هذا -باختصار- هو: مَن قام به مانع من موانع الإرث.
ما الفائدة فيه؟
نقول: وجوده كعدمه، يعني لا يؤثر في المسألة لا سلبًا ولا إيجابًا، يعني ممكن نأتي على المسألة نمسحه، لا وجود له ولا إشكال، وسنوضح الآن.
هذا الحجب بالوصف.
نراجع الكلام مرة أخرى، ما هو الحجب بالوصف؟
هو: مَن قام به مانع من موانع الإرث.
وذكرناه كما قالها محمد:
وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيْرَاثِ 

وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاَثِ  

رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِيْنِ 

فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَالْيَقِيْنِ 

طيب، المانع الذي هو الحجب بالشخص. الحجب بالشخص هذا نوعان:
- حجب كلي، كما قلنا في التعريف.
- حجب جزئي.
نقول: 
• حجب حرمان.
• وحجب نقصان.
واضح معك هكذا؟
حجب الحرمان هذا -حتى نختصر- يدخل على الورثة، على كل الورثة عدا ستة، يعني هناك ستة ورثة إن وُجد أحهم في التركة مستحيل يخرج من التركة صفرًا، ممكن يخرج بنصيب قليل، لكن صفرًا لا، لا يمكن.
مَن هم هؤلاء الستة؟
الأبوان، الزوجان، الوالدن.
وضحت معك هكذا؟
حجب الحرمان، نقول: يدخل على الكل عدا -و"عدا" استثناء: الأبوان، الولدان، الزوجان.
يستحيل يوجد واحد من هؤلاء الستة في مسألة ويخرجوا صفرًا، لا.
لكن ممكن نقول: الزوج -مثلًا- تارة يستحق النصف، لكن ممكن تارة أخرى يستحق الربع. واضح معنا هكذا؟
طيب، الزوجة، تارة تستحق الربع، وممكن تنزل إلى الثمن، جميل. لكن تخرج صفرًا؟ لا.
طبعًا إلا إذا توفر لها مانع كأن قتلت زوجها، ممكن يحصل؟ المتزوج فيكم ينتبه!
الأبوان: الأب ممكن يأخذ المال كله تعصيبًا، ولكن ممكن يوجد فرع ذكر فيأخذ السدس، إذن يخرج صفرًا؟ لا.
طيب، الأم: نفس القصة، الأم تأخذ السدس، لكن ممكن تنزل إلى السدس.
طيب، الابنان: الابنة والابن.
الابن: ممكن يأخذ المال كله تعصيبًا.
طيب، معه أخوين أو ثلاثة، سواء كانوا هؤلاء الأبناء ثلاثة أربعة خمسة، سيأخذ خمس المال لأن المال سيتوزع على الأبناء.
كيب، عنده أخوات بنات: يشترك معهن.
طيب، البنت: نفس القصة، إذا انفردت تأخذ النصف، وإذا اجتمعت مع أختاه تأخذا الثلثان، فكل واحدة أخذت الثلث، ممكن نصيبها يقل.
ممكن تكون بنت ابن، بدل النصف تأخذ ماذا؟ السدس، ولكن تخرج صفر اليدي؛ لا. فهمت الكلام؟
فنقول: هذا الحجب الحرمان يدخل على كل الورثة عدا مَن؟ 
{الولدان والأبوان والزوجان}.
واضح معنا؟
عدا: الأبوان والولدان والزوجان.
طيب، الكلام هذا في المسائل نحن نراعيه.
طيب، حجب النقصان.
النقصان يدخل على كل الورثة. ما معنى كل الورثة؟
يعني فيه صور معنا اسمها صور ازدحامات وانتقالات.
احفظ هاتين الكلمتين: ازدحامات وانتقالات.
وأنا ضربت مثالًا لك الآن.
مثلًا: من صور الازدحام: الازدحام في فرض، يعني: مات عن خمس بنات، اسمه ازدحام في فرض.
لو أنه مات عن بنتين وأخذ البنتان الثلثين، كل بنت ثلث.
طيب، مات عن عشر بنات، لهن أيضًا الثلثين.
طيب، نوزع الثلثين على العشرة، كل بنت ستأخذ كم؟ نصيب بسيط جدًا. file_8.unknown
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 مثلًا أو أكثر أو أقل، النصيب سيقل. 
هذا اسمه: ازدحام في فرض.
وعندنا نوع آخر: ازدحام في تعصيب.
مات عن: ابن؛ أخذ المال بكامله.
طيب، مات عن عشرة أبناء؛ المال للأبناء جميعًا.
إذن كل ابن بدل ما كان سيأخذ المال بكامله؛ سيأخذ عشر المال بسبب الازدحام في تعصيب. انتبه!
فيه صور أخرى يسميها العلماء: انتقالات، هذا حجب لكن بالانتقال. كيف؟
كانتقال الأم من الثلث إلى السدس.
وكانتقال الأخت لأب من النصف إلى السدس مع الأخت الشقيقة.
وكانتقال بنت الابن من النصف إلى السدس مع البنت.
واضح الكلام؟
إذن فيه أنواع من التعاملات سنوضحجها باختصار، ولكن افهم هذا التصور:
الحجب: شخص حُجب بالوصف، أنا بدأت بالوصف لاختصاره.
الوصف هو: مَن قام به مانع من موانع الإرث فوجوده كعدمه، انتهينا منه.
وضربت لك مثالًا: مات عن زوجة وابن قاتل وأخ. مَن الأولى بالتعصيب على ما درسنا؟ الابن.
لكن إذا أضفنا وقلنا: قاتل؛ ماذا يحدث؟ سقط.
إذن مَن الذي يأخذ المال الباقي بعد الزوجة؟ الأخ. انتهى، هذا مفهوم لدينا.
ولكن حينما ننتقل إلى الحجب بالشخص هذا هو مسائل المواريث، هذا يحجب هذا وهذا يحجب هذا.
فهنا -الحجب بالوصف- وجوده كعدمه.
وهنا -الحجب بالشخص- قد لا يأخذ شيئًا من التركة، ولكن وجوده يؤثر في غيره.
يعني مثلًا -وافهم سريعًا حتى نختم: مات عن أب وأم وجماعة من الإخوة -مجموعة إخوة.
الأم بنص القرآن: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11]، نص القرآن.
إذن المسألة: أب وأم وإخوة.
الأم: نزلت من الثلث إلى السدس.
هل الإخوة أخذوا شيئًا من التركة؟ لم يأخذوا شيئًا، ولكن وجودهم أضرَّ بالأم، إذن وجوده يؤثر سلبًا أو إيجابًا رغم أنه قد لا يحوز شيئًا من التركة، خلافًا لمن؟ للحجب بالوصف فإن وجوده كعدمه. واضح معك الكلام.
نريد نحتم الدرس، وأنا حتى أختم سأطلب من حضراتكم ختام بسيط، المفروض الأخ الكريم يقرأ لنا الشعر مرة ثانية، ممكن نتم به، والدرس القادم نأخذ مسائل، أنا أحتاج الآن أن أكتب المسألة على السبورة ونشتغل مسائل.
اقرأ يا أخي قراءة سريعة نختم بها، قراءة سريعة حتى نمشي مع بعض.
{شيخ، ممكن سؤال؟
في حل مسألة الممنوع بالوصف، الإجابة تكون: ممنوع أو محجوب؟}.
سأبيِّن لك لأجل الوقت، الإخوة يشيرون إلي أن الوقت انتهى، اقرأ علينا الأبيات والدرس القادم نوضحها -إن شاء الله.
{بَابُ الْحَجْب
قال الإمام الرحبي -رحمه الله:
وَالْجَدُّ مَحْجُوْبٌ عَنِ الْمِيْرَاثِ 

بِالأَبِ في أَحْوَالِهِ الثَّلاَثِ

وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ 

بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ 

وَهَكَذَا ابْنُ الاِبْنِ بِالإِبْنِ فَلاَ 

تَبْغِ عَنِ الْحُكْمِ الصَّحِيْحِ مَعْدِلاَ  

وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالْبَنِيْنَا 

وَبِالأَبِ الأَدْنَى كَمَا رُوِيْنَا 

أَوْ بِبَنِي الْبَنِيْنَ كَيْفَ كَانُوْا 

سِيَّانِ فِيْهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ 

وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ 

بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ

وَبِالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الاِبْنِ 

جَمْعَاً وَوِحْدَانَاً فَقُلْ لِيْ زِدْنِيْ 

ثُمَّ بَنَاتُ الاِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى 

حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتَى 

إِلاَّ إِذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ 

مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوْا

وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ الَّلاَتِيْ 

يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِن َالْجِهَاتِ

إِذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا 

أَسْقَطْنَ أَوْلاَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا

وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا 

عَصَّبَهُنَّ بَاطِنَاً وَظَاهِرَا 

وَلَيْسَ ابْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ 

مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في النَّسَبِ}

جزاك الله خيرًا.
نكتفي بهذا -يا طلبة العلم- والدرس القادم نواصل في الحجب، ونكثر أيضًا من المسائل، هذا سيجمع لنا ما مضى.
أسأل الله -جل وعلا- أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


